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 « آموزشي معاون وظايف شرح»

 و مقررات وپرورشآموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين هایارزش و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 : نمايدمی وظيفهانجام زير شرح به ، مدرسه مدير نظارت تحت ،موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 مدرسه مدير نظر زير وظيفهانجام .1

 بعدازآن و رسمی هایفعاليت آغاز از قبل مدرسه در حضور .2

 مدرسه پرورشی و پژوهشی و آموزشی یبرنامه توليد در مشاركت .3

 مدرسه هفتگی برنامه تهيه .4

 موردنياز انسانی نيروی بينیپيش .5

شهيد  موسسه فرهنگی آموزشی مقررات . هانامهآئين طبق آنان جذب گزينش، انسانی، عوامل شناسايی در مشاركت .6

 محالتی

 آنان ایحرفه هایشايستگی با مطابق انسانی عوامل دهیسازمان .7

 ... و تربيتی علوم هایيافته با مطابق مدرسه آموزان دانش دهیسازمان .8

 هابخشنامه و هادستورالعمل ، هانامهآئين مفاد و مقررات ، قوانين اجرای .9

 درسی هایبرنامه اجرای برای معلمان رهبری و هدايت .10

 آنان عملكرد توسعه برای آموزان دانش رهبری و هدايت .11

 پژوهشی و آموزشی هایفعاليت طراحی برای مدرسه معلمان هدايت و راهنمايی .12

 يادگيری  ياددهی فرآيند در معلمان تدريس فرآيند بر نظارت .13

 آموزان دانش تحصيلی پيشرفت بر نظارت .14

 پايانی و مستمر ارزشيابی و امتحانات اجرای بر نظارت .15

 آنان ایحرفه هایشايستگی توسعه و اصالح برای معلمان به ارزشيابی و نظارت نتايج بازخورد ارائه .16

 آنان عملكرد توسعه برای آموزان دانش به ارزشيابی و نظارت نتايج بازخورد ارائه .17

 مخاطبان به هاآن معرفی و معلمان ایحرفه هایشايستگی حوزه در نشريات و منابع شناخت .18

 آموزان دانش به هاآن معرفی و آموزشیكمک و آموزشی نشريات و منابع شناخت .19

 فعالكم آموزان دانش تحصيلی پيشرفت ارتقاء برای تكميلی راهكارهای طراحی .20

 وپرورشآموزش وزارت مصوب مقررات و قوانين با مطابق امتحانات و هاآزمون مطلوب برگزاری برای ريزیبرنامه .21

 در مدرسه انضباط و نظم استقرار در مشاركت و همكاری .22

 مدرسه مدير به آموزان دانش تحصيلی پيشرفت نتايج بازخورد ارائه .23

 مدرسه مدير هماهنگی با آموزان دانش اولياء با ارتباط تقويت و ايجاد .24

 برنامهفوق و مكمل هایفعاليت برگزاری در مشاركت .25
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 مربوط اسناد و دفاتر در اطالعات و هاداده آمار، ثبت بر نظارت .26

 مربوطه هاینامه نويسپيش تهيه .27

 مدرسه مدير به آن ارائه و اطالعات و هاداده آمار، تهيه .28

 مدرسه مدير به فصلی و ماهانه ، هفتگی ، روزانه صورتبه گزارش ارائه .29

 مدرسه مدير با قبلی هماهنگی با خدمت ضمن آموزش هایدوره ،هاجشنواره،هاهمايش ، هاگردهمايی در شركت .30

 هاآن مخاطبان به هادستورالعمل،هابخشنامه،هانامه مفاد ابالغ .31

 .گرددمی تشكيل مدرسه در كه جلساتی و مجامع شوراها، در شركت .32

 مطلوب نتيجه حصول تا گيری پی و هاخانواده هایشكايت و انتقادها به رسيدگی .33

 آموزان دانش هایدرخواست و نظريات ،پيشنهادها به رسيدگی .34

 يادگيری – ياددهی فرآيند در آموزشیكمک و آموزشی وسايل و مواد كاربرد بر نظارت .35

 مدرسه آموزشی امكانات و فضا توسعه،تجهيز در همكاری .36

 مدرسه عملكرد پيشبرد جهت در خالق و اصالحی راهكارهای پيشنهاد .37

 خانواده و آموزان مدرسه،دانش كاركنان كليه منزلت و شأن رعايت و اسرار حفظ .38

 آموزان دانش آموزشی امور كليه در پيشگيرانه تدابير اتخاذ .39

 همكاران و خود انسانی و ایحرفه هایشايستگی توسعه جهت در كوشش .40

 پژوهشگر و مخترع آموزان دانش و معلمان از حمايت و شناسايی .41

 آموزیدانش علمی هایانجمن تشكيل مورد در پيگيری و ريزیبرنامه .42

 مدرسه هایكارگاه و هاآزمايشگاه و كتابخانه تجهيز و فعاليت بر نظارت .43

 ارجاعی امور انجام .44
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 «بدنيتربیت و پرورشي معاون وظايف شرح»

 مقررات  و وپرورشآموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين هایارزش و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 :نمايدمی وظيفهانجام زير شرح به ، مدرسه مدير نظارت تحت ،موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 عالی شورای مصوب گانههشت اهداف و رهبری معظم مقام و راحل امام رهنمودهای و منويات به مستمر توجه .1

 آموزان، دانش و مدرسه هایويژگی با متناسب هاآن تحقق برای ريزیبرنامه و نظام فرهنگی هایسياست و وپرورشآموزش

 مدرسه شورای تصويب از پس

بر و  مشورت و نيازسنجی از استفاده با مدرسه پرورشی هایفعاليت تقويم و پرورشی بخش ساالنه برنامه تدوين و تهيه .2

 تصويب برای مدرسه شورای به ارائه و ابالغی نامهشيوه اساس

 آموزشی و پرورشی هایحوزه هایهمايش و جلسات در حضور و اداری ربطذی مسئوالن با منظم ارتباط و هماهنگی .3

 مدرسه در انقالبی و دينی شعائر تنظيم و قرآنی هایفعاليت اعتالی و جماعت نماز اقامه برای اهتمام .4

 با هماهنگی نيز و مدرسه خارج و مدرسه در آنان پرورشی ترفعال نقش ايفای برای هماهنگی و داوطلب معلمان از دعوت .5

 مدرسه كاركنان و معلمان ساير در پرورشی هایفعاليت تعميم برای آنان همكاری از گيریبهره باهدف كسوتپيش معلمان

 منتخب آموزان دانش به مربوط هایدستورالعمل ازجمله پرورشی هایبخشنامه و ابالغی هاینامهشيوه اجرای .6

 هماهنگی و بدنیتربيت معلمان برنامهفوق كاركرد و كتابدار  مشاور همچنين و بهداشت  پرورشی مربيان كاركرد بر نظارت .7

 آنان بين

 كليه در آنان فراگير همكاری و جمعی و فردی صورتآموزان به دانش با صميمی و اثربخش ارتباط و فعال مشاركت جلب .8

 آموزیدانش شورای طريق از بخصوص پرورشی، هایفعاليت

 گزارش تنظيم و تهيه و هاآن كيفيت ارتقاء برای تالش و آموزان دانش و مدرسه پرورشی هایفعاليت از ارزشيابی و نظارت .9

 كيفی ارزيابی و تحليلی رويكرد با اداره برای مدرسه پرورشی عملكرد از

 مربوطه هایبخشنامه اساس بر استعداديابی نظام و همگانی و پرورشی ورزش آموزان، دانش سالمت ارتقاء برای اهتمام .10

 پشتيبانی و حمايت و گيریبهره برای بسترسازی و مهارتی  ورزشی  هنری  فرهنگی  علمی نخبه آموزان دانش شناسايی .11

 مربوطه هایدستورالعمل اساس بر رشد، مراحل تسريع و تسهيل باهدف آنان از

 و فردی هایمهارت و استعداد و خالقيت پرورش و آموزان دانش فراغت اوقات سازیغنی برای اهتمام و ريزیبرنامه .12

 آموزیدانش سازمان با همكاری و آنان اجتماعی

 ضوابط اساس بر آنان هایفعاليت هماهنگی و نظارت و ه مدرس در مصوب آموزیدانش هایتشكل اندازیراه برای همكاری .13

 مقررات و

 پرورشی امور در شورا اين مصوبات اجرای حسن بر نظارت و مدرسه شورای در فعال حضور و عضويت .14
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 « آموزگاران وظايف شرح»

 مقررات  و وپرورشآموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين هایارزش و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 :نمايدمی وظيفهانجام زير شرح به ، پژوهشی و آموزشی معاون نظارت تحت ،موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 درسی ساعت اتمام از قبل كالس ترك عدم و تأخير بدون درس كالس و مدرسه به موقعبه ورود .1

 ساالنه و ماهانه ، هفتگی صورتبه تدريس ساعات با مطابق درسی كتب بندیبودجه جدول تهيه و آموزشی طراحی .2

 كالس از خروج و كالس به ورود هنگام به آموزان دانش نظم ايجاد در همكاری .3

 آموزان دانش انسانی و آموزشی هایشايستگی توسعه برای همكاران ساير و مدرسه معاونين با همكاری .4

 آموزان دانش تحصيلی پيشرفت توسعه برای شوراها و جلسات در فعال شركت .5

 مدرسه در سياسی و عبادی مراسم برگزاری در شركت .6

 يادگيری - ياددهی فرايند در فعال تدريس هایروش از استفاده .7

 يادگيری به آموزان دانش نگرش تقويت و ايجاد .8

 هاتفاوت با متناسب تكليف ارائه و آموزان دانش فردی هایويژگی و هاتفاوت از آگاهی كسب .9

 آنان عملكرد سطح ارتقاء برای آن اجرای و حلراه ارائه و آموزان دانش تحصيلی پيشرفت عدم علل شناسايی .10

 معلم دفتر و كالس دفتر در كالسی عملكرد ثبت و مطلوب شيوه به كالس اداره .11

 آموزان دانش ميان در سالم رقابت روحيه ايجاد و تقويت و آنان با شايسته برخورد و آموزان دانش به احترام .12

 آموزان دانش عملكرد از مستمر ارزشيابی .13

 آموزان دانش رفتاری مسائل حل برای كارآمد و مؤثر هایروش كارگيریبه .14

 تدريس فرايند در درس طرح از استفاده .15

 ارزشيابی هایروش و اهداف ، درسی كتب محتوای با متناسب پرورشی و پژوهشی و آموزشی هایبرنامه اجرای .16

 آموزان دانش توسط آموزشیكمک وسايل ساخت جهت مناسب زمينه ايجاد و آموزشیكمک وسايل مداوم و مؤثر كاربرد .17

 درسی عناوين با متناسب خود مهارت و دانش توسعه جهت در كوشش .18

 يادگيری – ياددهی فرايند در آموزشی و درسیكمک كتب و مأخذ و منابع از استفاده .19

 منطقه و مدرسه آموزشی هایگروه در فعال شركت .20

 خدمت ضمن آموزشی كالسهای در شركت .21

 آموزان دانش عملكرد بهبود برای همكاران ساير با تجربه و نظرتبادل .22

 همكاران ساير و خود عمومی و تخصصی هایشايستگی توسعه برای تالش .23

 آموزان دانش تحصيلی پيشرفت از ارزشيابی متنوع ابزار و هاروش از استفاده .24

 درسی كتب محتوای ، اهداف با متناسب ارزشيابی سؤاالت طراحی .25

 تكثير و تايپ جهت مدرسه دفتر به سؤاالت موقعبه ارائه .26
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 مدرسه مدير و هاخانواده به دقيق اطالعات ارائه و آموزان دانش امتيازات درج و رويدادها ثبت .27

 مدرسه دفتر به آن موقعبه ارائه و نمرات ثبت ، امتحانی اوراق تصحيح .28

 مدرسه معاونين و مشاوران با نهايی و (داخلی ) كالسی امتحانات موقعبه برگزاری در الزم همكاری .29

 درس كالس پايان و آغاز در آموزان دانش هایآموخته از مستمر ارزشيابی .30

 تدريس بعدی جلسات در مسائل رفع برای هاآن توصيف و آموزان دانش عملكرد نتايج وتحليلتجزيه .31

 منطقه و مدرسه آموزشی المپيادهای و علمی مسابقات برگزاری در فعال شركت .32

 مدرسه دفتر به موقعبه تحويل و . . . و بندیبودجه ، بندیزمان ، بارم ازنظر امتحانی سؤاالت استاندارد طراحی .33

 هاآن توسعه و پرورش جهت در تالش و آموزان دانش بالقوه استعدادهای شناسايی و كشف .34

 مقررات و قوانين و هانامهآئين با متناسب تنبيه و تشويق هایروش از استفاده .35

 اجتماعی هنجارهای و دينی هایارزش رعايت .36

 معلمان منزلت و شأن با متناسب پوشش از استفاده و ظاهر بودن آراسته .37

 وپرورشآموزش از صادره هایبخشنامه و هانامهآئين ، مقررات و قوانين ، هادستورالعمل اجرای .38

 مدرسه در محوله هایمأموريت با متناسب ارجاعی امور انجام .39
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 «پرورشي مربي وظايف شرح»

 مقررات و وپرورشآموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين هایارزش و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 : نمايدمی وظيفهانجام زير شرح به ، پرورشی معاون نظارت تحت ،موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 مدرسه آموزان دانش و كاركنان بين در گفتار و كردار ، پندار بر بودن الگو و ملی و دينی آداب و اخالق به تخلق .1

 مدرسه مختلف مراسم اجرای و ريزیبرنامه .2

 تحصيلی سال طول در اسالمی هایمناسبت و  ...ا ايام بزرگداشت و رسانیاطالع .3

 مدرسه در مكمل و برنامهفوق هایفعاليت قالب در پرورشی هایبرنامه اجرای .4

 اقدامات و هافعاليت مطلوب اجرای برای مدرسه در اثربخش حضور .5

 هادستورالعمل و هابخشنامه ،هانامهآئين مقررات، قوانين، با مطابق مدرسه در پرورشی هایفعاليت ريزیبرنامه .6

 مدرسه در پرنشاط و معنوی محيطی ايجاد برای تالش .7

 وظايف شرح و مأموريت با متناسب رويدادها و وقايع ثبت .8

 مذهبی و سياسی ، اجتماعی ، فرهنگی تربيتی، مفاهيم آموزش .9

 اجتماعی و سياسی هایعرصه در آموزان دانش آگاهانه مشاركت هایزمينه نمودن فراهم .10

 مدرسه در سياسی و عبادی هایبرنامه اجرای در آموزان دانش عملكرد بر نظارت .11

 مدرسه در پرورشی هایفعاليت اجرای بندیزمان جدول تنظيم و تمهيد .12

 مدرسه در پرورشی هایبرنامه اجرای در آموزان دانش مشاركت زمينه كردن فراهم .13

 اسالمی معارف و قرآنی فرهنگ ترويج و تقويت جهت در ريزیبرنامه .14

 و ملی نمادهای و شعائر سنن، ادب، فرهنگ، به خاطرتعلق دينی، فرايض انجام به آموزان دانش نگرش تقويت و ايجاد .15

 مذهبی

 پرورشی هایبرنامه اجرای برای موردنياز امكانات و منابع تهيه .16

 پرورشی هایبرنامه اجرای آوردهای دست و آثار نگهداری و ثبت و مستندسازی .17

 آموزان دانش هایشايستگی توسعه برای مسابقات برگزاری و طراحی .18

 عبادی و سياسی ، اجتماعی فرهنگی، هایفعاليت اجرای ،هاكارگاه برگزاری .19

 آموزان دانش بين فرهنگی مختلف مسابقات برگزاری جهت در فعاليت .20

 هابرنامه اجرای حسن و گيریتصميم در مدرسه جمعیابواب مشاركت از استفاده .21

 مكمل و برنامهفوق هایفعاليت سازیغنی .22

 آموزان دانش و مدرسه كاركنان فراغت اوقات سازیغنی .23

 آموزان دانش در سعادتمندانه زيستن آداب و هامهارت تقويت و ايجاد .24

 آموزان دانش اعتقادی مبانی تقويت .25
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 جماعت نماز برگزاری و شرعی مفاهيم با آشنايی و نماز هایزمينه در آموزان دانش دينی باورهای تقويت .26

 وظايف و هامأموريت با مرتبط هایبخشنامه و هانامهآئين ،هادستورالعمل اجرای .27

 ایمنطقه صورتبه و ... هنری ، فرهنگی و علمی مسابقات در شركت جهت مستعد آموزان دانش سازیآماده و شناسايی  .28

 كشوری و

 مقدس، دفاع سال هشت نمايشگاه آموزان، دانش دستی كارهای از فجر دهه نمايشگاه ) مختلف هاینمايشگاه برگزاری .29

 مدرسه كاركنان ساير همكاری و هماهنگی با (مدرسه هاینمايشگاه ساير و كتاب نمايشگاه

 :اهداف با تربيتی و تفريحی علمی، بازديدهای و اردوها برگزاری .30

 اجتماعی زندگی هایمهارت كسب زمينه ايجاد -

 همكاری و تعاون روحيه ايجاد -

 ايشان استعدادهای پرورش و آموزان دانش بيشتر شناخت -

 مسئله حل هایمهارت تقويت .31

 مشكالت و مصائب با برخورد در آموزان دانش پايداری و استقامت و بردباری تقويت .32

 علمی بازده افزايش جهت مربيان و آموزان دانش شادابی روحيه تقويت و جذاب و شاد محيطی ايجاد .33

 (اجتماعی و عاطفی ، مذهبی ، ورزشی ، مهارتی ، كنجكاوی ) آموزان دانش مختلف نيازهای تأمين .34

 مدرسه بدنیتربيت مربی همكاری با ورزش طريق از آموزان دانش جسمانی  روانی سالمت به توجه .35

 آنان تغذيه و آموزان دانش عمومی و فردی بهداشت بر نظارت .36

 مربوطه دفتر انضباط و نظم بر نظارت .37

 آموزان دانش اولياء جلسات در همكاری و شركت .38

 تربيتی ستاد جلسه اجرايی مسئوليت بودن دارعهده و شوراها جلسات در شركت .39

 ارسالی هایدستورالعمل مطابق آموزیدانش انتخابات شوراهای برگزاری .40

 و تربيتی ، مذهبی مسائل پيشبرد منظوربه راهروها و هاكالس تابلوهای از استفاده با تبليغاتی هایفعاليت ريزیبرنامه .41

 آموزشی

 آن عملكرد ینحوه و مدرسه تعاونی گيریشكل در نظارت و همكاری .42

 سؤال به پاسخ و انتقادات و هاپيشنهاد صندوق اندازیراه جهت در تالش .43

 آموزیدانش بسيج با همكاری و تقويت .44

 آموزان دانش انضباطی و آموزشی مسائل بر نظارت .45

 به توجه با ) دريست را آن ساعت 8 تا 6 كه باشد داشته فعال حضور مدرسه در هفته در ساعت 44 بايد پرورشی مربی .46

 .بپردازد آموزان دانش پرورشی امور به را ساعت مابقی و(  مرتبط دروس در خود خاص توانايی

 مدرسه مدير و پرورشی معاون به ساالنه و ماهانه گزارش ارائه .47

 .شودمی محول مدرسه مدير و پرورشی معاون توسط كه ضروری امور ساير انجام .48
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 «مشاور وظايف شرح»

 مقررات و وپرورشآموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين هایارزش و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 :نمايدمی وظيفهانجام زير شرح به پرورشی، معاون نظارت تحت ،موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 آموزان دانش به مشاوره و راهنمايی خدمات مطلوب ارائه زمينه در ريزیبرنامه .1

 تحصيلی دانش مشاوره و راهنمايی برای عالی آموزش مراكز مقررات و ضوابط تحصيلی، هایرشته زمينه در رسانیاطالع .2

 آموزان

 كارآفرينی هایروش و مشاغل و حرف مراكز شناسايی منظوربه ريزیبرنامه .3

 آموزان دقت دانش و حافظه تقويت و مطالعه صحيح هایروش آموزش و يادگيری سطح ارتقاء برای ريزیبرنامه .4

 محوله وظايف با مرتبط هاینشست و هاهمايش آموزشی هایدوره در شركت .5

با  مطابق احراز شرايط حفظ با خانواده و سازگاری شغلی، تحصيلی، اوره مش خدمات ارائه در مشاوره مركز با همكاری .6

 صادره نامهآئين

 آموزان دانش تحصيلی مشكالت رفع به كمک و تحصيلی مشاوره خدمات پيشبرد در معلمان و مدرسه مدير با نظرتبادل .7

 هاآن تحصيلی سوابق از مختصری شرح و مدارس آموزان دانش برای تحصيلی پرونده تنظيم .8

 مربوطه پرونده در هايشانخانواده و آموزان دانش با مشاوره جلسات از ایخالصه ثبت .9

 رازداری اصول رعايت و محرمانه كامالً صورتبه آن الحاقات و آموزان دانش تحصيلی هایپرونده نگهداری .10

 آموزان دانش تحصيلی وضعيت خصوص در مدرسه مدير و معلمان با ارتباط .11

 مدرسه مدير هماهنگی با آموزان دانش تحصيلی وضعيت خصوص در نياز صورت در اولياء با ارتباط .12

 نيازمند آموزان دانش برای تحصيلی و درسی هایمشاوره انجام .13

 هاآن به پاسخ و رسيده هاینامه بررسی و مشكل دارای آموزان دانش شناسايی برای مشاور با مكاتبه صندوق تهيه .14

 تحصيل و زندگی در موفقيت كسب برای خود بهتر شناخت برای آموزان دانش به كمک .15

 دروس مطالعه نحوه و مناسب تحصيلی رشته انتخاب برای مناسب گيریتصميم برای آموزان دانش به كمک .16

 الزم تحصيلی هایآزمون انواع با آموزان دانش توانايی ارزيابی .17

 شغل انتخاب به كمک .18

 تحصيل در آموزان دانش توانايی شناخت و سنجی استعداد هایآزمون و هاپرسشنامه اجرای و تهيه .19

 مستمر همكاری و بالفصل مسئول طرف از ارجاعی امور انجام .20
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 « راهنما مربي وظايف شرح» 

 مقررات و وپرورشآموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين هایارزش و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 :نمايدمی وظيفهانجام زير شرح به ، مدرسه مدير نظارت تحت ،فرهنگی آموزشی شهيد محالتی  موسسه

 : طريق از آموزان دانش با ارتباط برقراری .1

 : منظوربه خود مربوطه پايه آموزان دانش به درس چند يا يک تدريس -1-1

 كالس محيط در آموزدانش مشاهده -

 آموزان دانش كالسی مشكالت و فراگيری و استعدادها از اطالع كسب -

 ديگر معلمان با تفاهم ايجاد -

 (راهنما مربی) خود هایتوانمندی از ديگر يكی درآمدن نمايش به طريق از آموزدانش دادن قرار تأثير تحت -

 رابطه ايجاد و آموزدانش كنار در و مدرسه محيط در طبيعی مشاهدات طريق از آموزان دانش دقيق شناخت -1-2

 ايشان اعتماد جلب و

 باشد الزم شايد . مشاهدات و هامشاوره ، اطالعات كليه حفظ و ثبت منظوربه اطالعاتی بانک يا پرونده تشكيل -1-3

 شود منتقل ديگران به ضروری موارد در تنها و شود حفظ آموزدانش پرونده در محرمانه شكل به موارد برخی، 

 : طريق از آموزان دانش آموزشی مسائل به رسيدگی -1-4

 آموزدانش تحصيلی افت يا پيشرفت ميزان و دبيران هایارزشيابی نتايج بررسی -

 آموزدانش توسط شدهانجام تكاليف بررسی -

 آموزدانش يادگيری كيفيت بهبود منظوربه اوليا و دبيران با نظرتبادل -

 زمان از بهينه استفاده منظوربه آموزان دانش برای مطالعاتی و آموزشی هایبرنامه طراحی -

 :آموزان دانش رفتاری و اخالقی مسائل به رسيدگی -1-5

 كالس در متعادل جو ايجاد و بندیكالس -

 معلمان ساير مشورت با آموزدانش نشستن جای تعويض يا تعيين -

 آموزدانش روحيات بر تأثيرگذاری لحاظ به انضباط نمره تعيين بر نظارت -

 ... و اردوها ، پژوهشی ، گروهی كارهای مانند جمعی هایفعاليت سرپرستی -

 آموزان دانش به هامسئوليت برخی دادن -

 آموزان دانش گروهی ارشاد و مشاوره  -

 مشاوره يا مراكز مدرسه مشاور به ارجاع لزوم صورت در رفتاری مشكالت حل جهت آموز دانش با فردی مشاوره -

 آن از ناشی مشكالت حل به كمک و آموزان دانش انضباطی امور گيری پی -

 

 

 :  اوليا با ارتباط برقراری در وظيفه .2



10 
 

 ،آموزدانش وضعيت مورد در اطالعات تبادل و مداوم ارتباطات آمدن فراهم جهت اوليا با منظم هاینشست -2-1

 علمی هایهماهنگی زمينه آمدن فراهم و اوليا برای مدرسه تربيتی و آموزشی امور هایروش تبيين

 تربيت و تعليم نظرانصاحب و متخصصان از بهينه استفاده و اوليا برای آموزشی جلسات تشكيل -2-2

 آموزدانش خاص مسائل درباره اوليا با اختصاصی – حضوری مالقات و مشاوره جلسات تشكيل -2-3

 آموزدانش پرونده در هاخانواده با مكالمات و مالقات گزارش ثبت -2-4

 هاآن شخصی اسرار نگهداری و حفظ و هاخانواده منزلت و شأن از صيانت -2-5

 : همكاران و معلمان با ارتباط برقراری در وظيفه .3

 مهارت و نگرش ، دانش ارتقا منظوربه معلمان شورای سازیغنی جهت در تالش و پايه معلمان شورای تشكيل -3-1

 آنان

 هاآن با نظرتبادل و معلمان به خاص آموزان دانش از الزم اطالعات ایپاره انتقال -3-2

 تربيتی هایروش همسوسازی و معلمان با خويش كار نحوه سازیهماهنگ -3-3

 جلسات سازیغنی جهت در تالش و آموزشی هایگروه تشكيل -3-4

 : مدرسه با ارتباط برقراری در وظيفه .4

 آن مصوبات اجرای و مدرسه شورای در حضور 4-1

 به توجه با ) تربيتی اهداف تحقق به كمک و كار شيوه خصوص در پرورشی مربی با هماهنگی و همكاری 4-2

 ( پايه آموزان دانش عالئق و روحيات از راهنما مربی شناخت

 نمره تعيين و خاص انضباطی مسائل گيری پی خصوص در مدرسه اجرايی معاون با هماهنگی و همكاری 4-3

 انضباط

 ،... و علمی،فرهنگی،ورزشی مسابقات ، عمومی جلسات ، اردوها ، آموزدانش اوليه پذيرش در فعال حضور 4-4

 . . . و هاكارنامه تحويل

 : مدرسه در خدمات ارائه و راهنما مربی فعاليت ساعات ميزان .5

مابقی  و تدريس را آن ساعت 8 كه باشد داشته فعال حضور مدرسه در هفته در ساعت 44 بايد راهنما مربی -5-1

 . برسد آموزان دانش امور به را  ساعت
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 «ابتدايي بهداشت مربي وظايف شرح»

 مقررات  و وپرورشآموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين هایارزش و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 :نمايدمی وظيفهانجام زير شرح به ، پرورشی معاون نظارت تحت ، موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی

 

 تهديد را مدرسه كاركنان و آموزان دانش روانی و جسمی بهداشت كه رويدادهايی و حوادث از پيشگيری برای ريزیبرنامه .1

 .كندمی

 : از اندعبارت كه مدرسه در بهداشت موجود وضعيت شناسايی برای ريزیبرنامه .2

 آموزان دانش فردی بهداشت -

 مدرسه كاركنان فردی بهداشت -

 مدرسه در موجود امكانات و محيط بهداشت -

 آموزان دانش هایخانواده محلی جامعه عمومی بهداشت -

 مدرسه بهداشتی مسائل بندیاولويت .3

 مدرسه كاركنان و آموزان دانش اجتماعی و فردی بهداشت بهبود برای الزم اقدامات و راهكارها شناسايی .4

 مدرسه در بهداشت بهبود برای اقدامات و راهكارها اجرای بندیزمان جدول توليد .5

 اقدامات انجام برای موردنياز امكانات و منابع درخواست و بينیپيش .6

 بهداشت وضعيت بهبود برای هاخانواده و كاركنان آموزان، دانش مشاركت زمينه كردن فراهم .7

 : از اندعبارت احتماالً كه شدهبينیپيش اقدامات و راهكارها اجرای .8

 دسترس در و محلی متخصصين همكاری با آموزان دانش پزشكی معاينات انجام -

 دسترس در و محلی متخصصين همكاری با مدرسه كاركنان پزشكی معاينات انجام -

 آمار و هاداده توصيف و معاينات نتايج وتحليلتجزيه و آوریجمع -

 هاخانواده و كاركنان ، مدرسه مدير به معاينات نتايج ابالغ -

 موجود مسائل حل برای كاركنان و هاخانواده راهنمايی -

 هاآن از مطلوب استفاده برای آموزشی و مدرسه در بهداشتی امكانات و وسايل تدارك و تهيه -

 اجتماعی و فردی بهداشت حفظ برای كاركنان و آموزان دانش مهارت و نگرش آگاهی، تقويت و ايجاد -

 روانی و جسمی بهداشت توسعه برای هاآن از استفاده برای محلی جامعه و مدرسه امكانات و منابع شناسايی -

 آموزان دانش

 و هاخانواده ، آموزان دانش به آن معرفی و جسمی و روانی بهداشت خصوص در مأخذ و منابع شناسايی -

 مدرسه كاركنان

 بهداشتی امكانات به مدرسه تجهيز -

 مدرس محيط در بهداشت سطح ارتقا به آموزان دانش و كاركنان ، هاخانواده مشاركت توسعه -
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 باشندمی مدرسه در آلودگی منابع كه هايیمحيط كردن ضدعفونی و پاشیسم -

 مدرسه كاركنان و آموزان دانش ،هاخانواده برای بهداشت آموزشی هایكالس و هادوره ،هاكارگاه برگزاری -

 هاآن رفع برای اقدام و مدرسه در خطرآفرين هایموقعيت و امكانات ، وسايل شناسايی -

 هابيماری به ابتال از گيرانه پيش راهكارهای ارائه -

 آموزان دانش به آن تحويل و بيمه كارت صدور گيری پی -

 آنان جسمی و روانی و روحی ويژگی و سوابق در درج و آموزان دانش از يک هر برای سالمت پرونده تشكيل -

 بهداشت  مراكز به باشندمی ويژه مراقبت به نيازمند روانی و جسمی سالمت ازلحاظ كه آموزانیدانش معرفی -

 درمان و

 آنان هایخانواده و آموزان دانش فردی هایويژگی و اسرار حفظ .9

 كه ایجامعه موجود وضعيت از آنان كردن آگاه برای درمانی و بهداشتی مراكز از آموزان دانش بازديد زمينه كردن فراهم .10

 كنندمی زندگی آن در

 آموزان دانش مهارت و آگاهی سطح ارتقاء برای درمان و بهداشت حوزه نظرانصاحب ، متخصصين از دعوت .11

 نشانیآتش كاركنان -

 انتظامی نيروی -

 بهداشتی مراكز و هادرمانگاه كاركنان -

 داروسازان و پزشكان -

 شير و گوشت هایفرآورده و غذايی مواد توليد هاكارخانه -

 پرستاران و هابيمارستان مدير -

 و ... -

 وظايف شرح با متناسب ارجاعی امور انجام .12
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 «معاون اجرايي وظايف شرح»

 مقررات  و وپرورشآموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين هایارزش و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 :نمايدمی وظيفهانجام زير شرح به ، آموزشی معاون نظارت تحت ، موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی

 

 آموزان دانش تحصيلی یپرونده تنظيم و تشكيل .1

 فردی هایكارنامه و امتحانات دفتر در هاآن ثبت و آموزان دانش نوبتی هایآزمون نمره دريافت جهت پيگيری و اقدام .2

 هاآن ارسال جهت اقدام و وپرورشآموزش اداره از شدهخواسته اطالعات ،هابخشنامه به پاسخ .3

 آموزان دانش گذشته سالهای تحصيلی سوابق و مدارك بايگانی .4

 كاركنان برای اشتغال و تحصيلی هایگواهی صدور .5

 كتبی رسيد دريافت و گذشته هایسال تحصيلی سوابق و مدارك ثبت و تحويل .6

 كاركنان كليه روزانه امضای انجام پيگيری و مدرسه كادر حضوروغياب دفتر تهيه .7

 اداری هایدستورالعمل و هابخشنامه بايگانی .8

 قانونی شدهتعيين مدت تا هاآن نگهداری و دوم نوبت امتحانی هایبرگه بايگانی .9

 . . . و رايانه و انديكاتور دفتر در نامه خروج و ورود ثبت .10

 رسيد اخذ و مخاطبان به آن تحويل و وپرورشآموزش هاینامه به رسيدگی .11

 مدرسه مدير به هانامه خصوص در شدهانجام اقدامات كليه گزارش .12

 پذيردمی صورت مدرسه دفتر توسط هاارگان كليه به هانامه ارسال .13

 هامأموريت و وظايف با مرتبط هاینامه نويسپيش تهيه .14

 (رونوشت طبق) ارسالی هاینامه از نسخه يک بايگانی .15

 دستور طبق هانامه بايگانی و عناوين كدبندی .16

 داخلی مراسالت ارسال و انديكاتور دفتر در دريافتی هاینامه ثبت داخلی، انديكاتور دفتر تهيه .17

 معاونين ديگر يا و مدرسه مدير دستور طبق مدرسه تايپی كارهای كليه انجام .18

 مشكالت بروز از پيشگيرانه اقدامات انجام و وسايل و امكانات و موجود وضعيت از گزارش ارائه وها دستگاه از مراقبت .19

 CDدر  آن ضبط و شدهتايپ هاینامه ذخيره و كدگذاری و بندیدسته .20

 رايانه در ذخيره و تكثير جهت سازیآماده و . . . و خبرنامه و هاگزارش اسكن .21

 مدرسه مديريت نظر تحت ایرايانه خدمات انجام .22

 مدرسه مدير موافقت با مكتوبات و مستندات اوراق، تصويربرداری و تكثير .23

 كدگذاری و بندیدسته صورتبه انتشارات اطالعات بانک در تكثيرشده اوراق اصل بايگانی .24

 هاآن از استفاده در جويیصرفه رعايت و تجهيزات و امكانات از برداریبهره .25

 است آمده وجود به توجهیبی يا اهمال اثر در كه خساراتی تأمين و پرداخت .26
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 )تكثير دستگاه(مدرسه مدير به رسانیاطالع تجهيز يا و تعمير به نياز صورت در هادستگاه از مراقبت .27

 مقررات قوانين طبق آن ترك و كار محل در موقعبه حضور .28

 مدرسه انسانی عوامل كليه منزلت و شأن رعايت .29

 مستندات و مدارك ، امتحانی اوراق از صيانت و نگهداری و حفظ .30

 مدارك اسناد نگهداری و بندی طبق برای دانش و مهارت توسعه برای مطالعه .31

 پوشش و گفتار ، كردار در مذهبی و ملی هنجارهای و هاارزش رعايت .32

 مدرسه در گروهی هایبرنامه اجرای در مشاركت .33

 شايعات از گيریپيش و مدرسه اسرار حفظ .34

 هامأموريت و وظايف شرح با مطابق ارجاعی امور انجام .35
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 «مسئول پژوهش وظايف شرح»

 و مقررات وپرورشآموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين هایارزش و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 : نمايدمی وظيفهانجام زير شرح به ، مدرسه مدير نظارت تحت موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی ،

 

 مدرسه در پژوهشی هایبرنامه و هاطرح یزمينه در واحد هایسياست اجرای و پيگيری .1

 واحد پژوهشی شورای به آن ارائه و مدرسه پژوهشی هایبرنامه تنظيم و تهيه .2

 به پيشنهادها و طرح ارائه و پژوهشی تفكر توسعه برای مدارس نيازهای مورد در الزم اطالعات آوریجمع و نيازسنجی .3

 واحد پژوهشی شورای

 و مسابقات ساير و آموزیدانش هایپژوهش جشنواره در مدرسه آموزان دانش شركت برای زمينه ايجاد و رسانیاطالع .4

 علمی هایهمايش

 مدرسه مدير نظر زير وظيفهانجام .5

 بعدازآن و رسمی هایفعاليت آغاز از قبل مدرسه در حضور .6

 مدرسه پرورشی و پژوهشی و آموزشی یبرنامه توليد در مشاركت .7

 ... و تربيتی علوم هایيافته با مطابق مدرسه آموزان دانش دهیسازمان .8

 هابخشنامه و هادستورالعمل ، هانامهآئين مفاد و مقررات ، قوانين اجرای .9

 درسی هایبرنامه اجرای برای معلمان رهبری و هدايت .10

 آنان عملكرد توسعه برای آموزان دانش رهبری و هدايت .11

 پژوهشی و آموزشی هایفعاليت طراحی برای مدرسه معلمان هدايت و راهنمايی .12

 آنان عملكرد توسعه برای آموزان دانش به ارزشيابی و نظارت نتايج بازخورد ارائه .13

 مخاطبان به هاآن معرفی و معلمان ایحرفه هایشايستگی حوزه در نشريات و منابع شناخت .14

 آموزان دانش به هاآن معرفی و آموزشیكمک و آموزشی نشريات و منابع شناخت .15

 فعالكم آموزان دانش تحصيلی پيشرفت ارتقاء برای تكميلی راهكارهای طراحی .16

 مدرسه مدير به آموزان دانش تحصيلی پيشرفت نتايج بازخورد ارائه .17

 برنامهفوق و مكمل هایفعاليت برگزاری در مشاركت .18

 مربوط اسناد و دفاتر در اطالعات و هاداده آمار، ثبت بر نظارت .19

 مربوطه هاینامه نويسپيش تهيه .20

 مدرسه مدير به آن ارائه و اطالعات و هاداده آمار، تهيه .21

 مدرسه مدير به فصلی و ماهانه ، هفتگی ، روزانه صورتبه گزارش ارائه .22

 مدرسه مدير با قبلی هماهنگی با خدمت ضمن آموزش هایدوره ،هاجشنواره،هاهمايش ، هاگردهمايی در شركت .23

 هاآن مخاطبان به هادستورالعمل،هابخشنامه،هانامه مفاد ابالغ .24
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 .گرددمی تشكيل مدرسه در كه جلساتی و مجامع شوراها، در شركت .25

 آموزان دانش هایدرخواست و نظريات ،پيشنهادها به رسيدگی .26

 يادگيری – ياددهی فرآيند در آموزشیكمک و آموزشی وسايل و مواد كاربرد بر نظارت .27

 مدرسه آموزشی امكانات و فضا توسعه،تجهيز در همكاری .28

 مدرسه عملكرد پيشبرد جهت در خالق و اصالحی راهكارهای پيشنهاد .29

 خانواده و آموزان مدرسه،دانش كاركنان كليه منزلت و شأن رعايت و اسرار حفظ .30

 همكاران و خود انسانی و ایحرفه هایشايستگی توسعه جهت در كوشش .31

 پژوهشگر و مخترع آموزان دانش و معلمان از حمايت و شناسايی .32

 آموزیدانش علمی هایانجمن تشكيل مورد در پيگيری و ريزیبرنامه .33

 مدرسه هایكارگاه و هاآزمايشگاه و كتابخانه تجهيز و فعاليت بر نظارت .34

 ارجاعی امور انجام .35
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 «ورزش دبیر وظايف شرح»

 مقررات و  پرورش و آموزش وزارت مقررات و قوانين و سالم ا مبين دين ارزشهای و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 :نمايد می وظيفه انجام زير شرح به پژوهشی، و آموزشی معاون نظارت تحت ،موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 ورزش درسی برنامه اهداف برای ريزی برنامه .1

 درسی برنامه جلسه هر در اجرا برای ها فعاليت طراحی .2

 تحصيلی سال طول در تدريس جلسات با متناسب تدريس محتوای و اهداف بندی بودجه .3

 درسی برنامه محتوای و اهداف با متناسب ورزشی تجهيزات و وسايل و ليست تهيه .4

 ورزشی وسايل و تجهيزات خريد و تهيه برای اعتبار تأمين درخواست .5

 امكانات و وسايل به ورزشی فضاهای تجهيز .6

 ورزشی های فعاليت انجام برای آموزان دانش جسمانی آمادگی ميزان شناسايی .7

 آموزان دانش جسمانی توانمندی و ها ويژگی با متناسب اقدامات و فعاليت طراحی .8

 آموزشی های برنامه اجرای در ايمنی نكات آموزش .9

 تدريس جلسه پايان تا آغاز از آموزان دانش كنار در مستمر حضور .10

 آموزان دانش روانی و جسمی بهداشت توسعه حفظ جهت در استفاده برای دسترس در امكانات و فضاها شناسايی .11

 رورشپ و آموزش و مدرسه مسؤولين هماهنگی با مدرسه از خارج ورزشی ميادين و مسابقات در آموزان دانش همراهی .12

 منطقه

 آنها رعايت بر تأكيد و آموزان دانش در ورزشی اخالق و رفتار آموزش .13

 آنان روانی و جسمی های ويژگی و توانمندی با متناسب آموز دانش مهارت و دانش ميزان از مستمر ارزشيابی .14

 مدرسه از خارج ورزشی ميادين در آموزان دانش حضور برای ها خانواده فعاليت اخذ .15

 آنها پرورش برای آنان راهنمايی و هدايت و آموزان دانش استعداد شناسايی .16

 خود ای حرفه های شايستگی توسعه برای تحقيق و مطالعه .17

 رفتار و پوشش در ملی هنجارهای و اخالقی ارزشهای رعايت .18

 آموزان دانش عملكرد نتايج و امتيازها ثبت .19

 آموزان دانش تحصيلی پيشرفت ميزان از مستمر گزارش تهيه .20

 مدرسه پرورشی و پژوهشی و آموزشی های برنامه اجرای در مشاركت .21

 مدرسه ريزی برنامه و گيری تصميم جلسات در شركت .22

 وظايف شرح با متناسب ارجاعی امور انجام .23
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 «خدمتگزار وظايف شرح»

 موسسه   و پرورش و آموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين ارزشهای و موازين رعايت با پست اين در شاغل

 :نمايد می وظيفه انجام زير شرح به پژوهشی، و آموزشی معاون نظارت تحت ،فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 مدرسه ضوابط طبق انضباطی و اداری مراتب سلسله رعايت .1

 اجرايی و پرورشی ، آموزشی همكاران كليه متقابل احترام رعايت .2

 مدرسه معاونان يا مدير سوی از شده ارجاع كارهای سريع و موقع به انجام .3

 نياز هرزمان در ، نيست روز در بار يک نظافت مالك ) مدرسه پرورشی و آموزشی فضاهای كليه روزانه و موقع به نظافت .4

 (شود تميز بايد باشد داشته نظافت به

 مدرسه های فعاليت پايان از بعد كار محل ترك و رسمی های فعاليت آغاز از قبل مدرسه در حضور .5

 آموزان دانش اولياء و مدرسه كاركنان كليه منزلت شأن، رعايت .6

 آنان برای بودن الگو و آموزان دانش با رفتار حسن .7

 نياز مورد مواد مصرف در اصراف عدم و جويی صرفه اصل رعايت .8

 مدرسه دفتر در حضور برای الزم راهنمايی ارائه و مراجعين با رفتار حسن .9

 مدرسه در آراسته ظاهری و فردی بهداشت رعايت .10

 ناشايست كردار و گفتار از پرهيز .11

 مدرسه فضاهای كليه در بهداشت حفظ .12

 بهداشت اداره از بهداشت كارت اخذ جهت در اقدام .13

 مدرسه در مستندات و مدارك و اموال نگهداری و حفظ .14

 مدرسه مدير به مأنوس نا مشاهدات گزارش و مدرسه های فعاليت پايان از پس آموزشی فضاهای كليه بازديد .15

 اضطراری های تماس انجام برای محل انتظامی نيروی ، نشانی آتش ، اجرايی مسئولين های تلفن شماره نگهداری .16

 مدرسه مسئولين اطالع بدون كار محل ترك عدم .17

 مهارت و دانش سطح ارتقاء برای آموزشی كالسهای در شركت .18

 مدرسه گروهی كارهای در مشاركت .19

 وی به مدرسه اجرايی مسئولين سريع دسترسی برای شده تعيين پيش از مكان در استقرار .20

 قبلی موافقت با محل ترك و مدرسه هماهنگی با جايگزين بينی پيش .21

 احتمالی حوادث بروز از گيری پيش و بينی پيش .22

 سرايدار حضور عدم صورت در مراجعين ، آموزان دانش خروج و ورود بر نظارت .23

 آنان های خانواده و مدرسه آموزان دانش ، كاركنان اسرار حفظ .24

 شايعات بروز از گيری پيش .25

 مذهبی و ملی هنجارهای و ارزشها رعايت .26

 مدرسه در سياسی و عبادی مراسم اجرای در شركت .27

 وظايف شرح با متناسب ارجاعی امور انجام .28
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 «سرايدار وظايف شرح»

 مقررات و پرورش و آموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين ارزشهای و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 :نمايد می وظيفه انجام زير شرح به پژوهشی، و آموزشی معاون نظارت تحت ،موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 مدرسه پرورشی و آموزشی وسايل و مواد ، تجهيزات ، امكانات فضاها، كليه از محافظت .1

 مدرسه در آموزان دانش كليه خروج و ورود كنترل .2

 مدرسه معاونان و مدير هماهنگی با مدرسه به مراجعين خروج و ورود كنترل .3

 خسارات و ها آسيب بروز از گيری پيش برای مدرسه فضاهای كليه از بازديد .4

 بارندگی زمان در ويژه به مستمر طور به ها بام پشت از بازديد .5

 باران و برف بارش حين در و قبل آبها راه و ها كانال ، ها ناودان از بازديد .6

 آنها تعمير يا و گيری پيش برای موقع به رسانی اطالع و مدرسه سرمايش و گرمايش تأسيسات از بازديد .7

 احتمالی حوادث بروز از گيری پيش يرای آب انتقال تأسيسات از بازديد .8

 حوادث بروز زمان در مدرسه مدير به موقع به و سريع رسانی اطالع .9

 ذيربط مسئولين و مراكز با ارتباط ايجاد برای ضروری های تلفن شماره نگهداری و ثبت .10

 روز شبانه اوقات تمام در مدرسه در حضور .11

 مدرسه معاونان و مدير به آن رسانی اطالع و مشكالت و كمبود شناسايی .12

 . . . و كالسها ، كاركنان اتاق ، خروج و ورود های درب قفل - ايمنی امكانات و تأسيسات از بازديد .13

 است آفرين خطر آموزان دانش برای كه فضاهايی كردن مسدود .14

 آفرين خطر تجهيزات و وسايل آوری جمع و موانع رفع .15

 آفرين خطر های موقعيت رفع برای رسانی اطالع و رسانی برق سيستم از بازديد .16

 مدرسه به مراجعين و ها خانواده ، مدرسه كاركنان ، آموزان دانش منزلت و شأن رعايت .17

 مسائل رفع برای اقدام و شده بينی پيش آموزان دانش سالمتی حفظ و ايمنی برای كه امكاناتی و ها حفاظ از بازديد .18

 احتمالی

 احتمالی حوادث بروز از گيرانه پيش اقدامات انجام و رسانی سوخت امكانات بر نظارت .19

 مدرسه مدير قبلی هماهنگی با مدرسه در آموزشی كمک و آموزشی وسايل ، تجهيزات انتقال و نقل كنترل .20

 ملی و مذهبی ، دينی هنجارهای و ارزشها رعايت .21

 مدرسه انسانی عوامل كليه شخصی اطالعات اشاعه عدم و رازداری .22

 است نشده بينی پيش وظايف شرح در كه اموری در دخالت عدم .23

 مدرسه به مراجعين راهنمايی و هدايت .24

 منابع از جويی صرفه برای مدرسه اداری ساعات غير در روشنايی های المپ و دستشويی شيرهای كنترل .25

 عادی غير شرايط وجود عدم از اطمينان برای مدرسه پرورشی و آموزشی فضاهای و كالسها از بازديد .26

 مدرسه در موجود مدارك ، اسناد از نگهداری .27

 ها مأموريت و وظايف شرح با متناسب محوله امور انجام .28
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 «قرآن مربي وظايف شرح»

 مقررات و پرورش و آموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين ارزشهای و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 : نمايد می وظيفه انجام زير شرح به ،مدير مدرسه  نظارت تحتموسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 . اسالم مقدسشرع  نيمواز اساس بر آموزان دانش و همكاران یبرا بودن اسوه و شيخو یساز الگو جهت در تالش .1

 .یآموزش كار ساعات در بتيغ عدم و كار محل در بموقع خروج و حضور .2

 . یبند زمان ميتقو و درس طرح با سيتدر انجام و آنان از بعد كالس از خروج و آموزان دانش از قبل كالس به ورود .3

 .مدرسه ريمد به الزم یها گزارش ارائه و كالس در آموزان دانش ابيغ و حضور .4

 نماز در یهمكار و یقرآن متنوع یها برنامه با مراسم نيا یساز یغن و مدرسه نيآغاز مراسم یبرگزار در یهمكار .5

 . مدرسه جماعت

 یبرا یزير برنامه و آموزان دانش یقرآن یاستعدادها از یاطالعات بانک هيته و یقرآن یاستعدادها پرورش و يیشناسا .6

 . آموزان دانش یحداكثر جذب

 . نيمعلم ژهيو قرآن یتخصص یها كالس یبرگزار در یهمكار و قرآن مدارس مصوب كتب سيتدر .7

 (یبيترت حفظ و منتخب اتيآ یموضوع حفظ)ديمج قرآن حفظ فرهنگ توسعه .8

 ها خانواده آموزان، دانش از ینظرسنج و یقرآن سازنده مسابقات و ها رقابت در شركت یبرا آموزان دانش یساز آماده .9

 . ها آن در یبازنگر و یقرآن یها برنامه یبخش اثر رامونيپ ...و

 ...و یخوان ليترت و قرآن ختم قرآن، محضر در یشب تالوت، یها یكرس عترت، و قرآن با انس مجالس و محافل يیبرپا .10

 .مدرسه و مسجد نيب ارتباط جاديا و آموزان دانش و اءياول حضور با ها مناسبت و ...ا اميا در خصوص به

 استان و هيناح قرآن كارشناس با یهمكار و یاسالم معارف و اذان قرآن، مسابقات و ها جشنواره یبرگزار در یهمكار .11

 . یقرآن یها تيفعال توسعه یبرا

 محصوالت و داتيتول فروشگاه و شگاهينما ليتشك و ريمد یهمكار با یقرآن سواالت به يیپاسخگو تيسا یانداز راه .12

 .یقرآن

 دانش و خانواده و تيريمد به بازخورد ارائه و یقرآن یها مهارت كسب در آموزان دانش شرفتيپ از موقع به یابيارزش .13

 . آموزان دانش یقرآن فيتكال به مستمر یدگيرس و آموزان

 با يیآشنا و یقرآن سيتدر یبرا الزم یها مهارت كسب و خود یشغل و یا حرفه یها تيصالح ارتقاء جهت در تالش .14

 .سيتدر فعال یها روش

 . همكاران با سازنده تعامل و تعاون ،یهمكار ، یريپذ قانون ، نظم هيروح تيتقو و جاديا یبرا اقدام و یزير برنامه .15

 پوشش ) یاسالم شئونات و نيمواز تيرعا به واهتمام حجاب و عفاف فرهنگ قيتعم و جيترو در مشاركت و یهمكار .16

 و ...(  جماعت نماز در ،شركت مناسب

 ريمد طرف از یايهدا یابتكار طرح نيبهتر به ضمن در(محوله امور انجام در خالقانه و یابتكار یها وهيش و روشها ابداع .17

 (.شد خواهد اهدا مجتمع

 .گردد یم ارجاع مدرسه ريمد جانب از كه یشغل امور ريسا انجام .18
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 «قرآن معاون وظايف شرح»

 مقررات و پرورش و آموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين ارزشهای و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 : نمايد می وظيفه انجام زير شرح به ،مدير مدرسه  نظارت تحتموسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 . اسالم شرع مقدس نيمواز اساس بر آموزان دانش و همكاران یبرا بودن اسوه و شيخو یساز الگو جهت در تالش .19

 .یآموزش كار ساعات در بتيغ عدم و كار محل در بموقع خروج و حضور .20

 . یبند زمان ميتقو و درس طرح با سيتدر انجام و آنان از بعد كالس از خروج و آموزان دانش از قبل كالس به ورود .21

 .مدرسه ريمد به الزم یها گزارش ارائه و كالس در آموزان دانش ابيغ و حضور .22

 نماز در یهمكار و یقرآن متنوع یها برنامه با مراسم نيا یساز یغن و مدرسه نيآغاز مراسم یبرگزار در یهمكار .23

 . مدرسه جماعت

 یبرا یزير برنامه و آموزان دانش یقرآن یاستعدادها از یاطالعات بانک هيته و یقرآن یاستعدادها پرورش و يیشناسا .24

 . آموزان دانش یحداكثر جذب

 . نيمعلم ژهيو قرآن یتخصص یها كالس یبرگزار در یهمكار و قرآن مدارس مصوب كتب سيتدر .25

 (یبيترت حفظ و منتخب اتيآ یموضوع حفظ)ديمج قرآن حفظ فرهنگ توسعه .26

 ها خانواده آموزان، دانش از ینظرسنج و یقرآن سازنده مسابقات و ها رقابت در شركت یبرا آموزان دانش یساز آماده .27

 . ها آن در یبازنگر و یقرآن یها برنامه یبخش اثر رامونيپ ...و

 ...و یخوان ليترت و قرآن ختم قرآن، محضر در یشب تالوت، یها یكرس عترت، و قرآن با انس مجالس و محافل يیبرپا .28

 .مدرسه و مسجد نيب ارتباط جاديا و آموزان دانش و اءياول حضور با ها مناسبت و ...ا اميا در خصوص به

 استان و هيناح قرآن كارشناس با یهمكار و یاسالم معارف و اذان قرآن، مسابقات و ها جشنواره یبرگزار در یهمكار .29

 . یقرآن یها تيفعال توسعه یبرا

 محصوالت و داتيتول فروشگاه و شگاهينما ليتشك و ريمد یهمكار با یقرآن سواالت به يیپاسخگو تيسا یانداز راه .30

 .یقرآن

 دانش و خانواده و تيريمد به بازخورد ارائه و یقرآن یها مهارت كسب در آموزان دانش شرفتيپ از موقع به یابيارزش .31

 . آموزان دانش یقرآن فيتكال به مستمر یدگيرس و آموزان

 با يیآشنا و یقرآن سيتدر یبرا الزم یها مهارت كسب و خود یشغل و یا حرفه یها تيصالح ارتقاء جهت در تالش .32

 .سيتدر فعال یها روش

 . همكاران با سازنده تعامل و تعاون ،یهمكار ، یريپذ قانون ، نظم هيروح تيتقو و جاديا یبرا اقدام و یزير برنامه .33

 پوشش ) یاسالم شئونات و نيمواز تيرعا به واهتمام حجاب و عفاف فرهنگ قيتعم و جيترو در مشاركت و یهمكار .34

 و ...(  جماعت نماز در ،شركت مناسب

 ريمد طرف از یايهدا یابتكار طرح نيبهتر به ضمن در(محوله امور انجام در خالقانه و یابتكار یها وهيش و روشها ابداع .35

 (.شد خواهد اهدا مجتمع

 .گردد یم ارجاع مدرسه ريمد جانب از كه یشغل امور ريسا انجام .36
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 « انضباطي معاون وظايف شرح»

 و مقررات وپرورشآموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين هایارزش و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 : نمايدمی وظيفهانجام زير شرح به ، مدرسه مدير نظارت تحت فرهنگی آموزشی شهيد محالتی ، موسسه

 یتمام خروج از پس مدرسه از شدن خارج و كالسها شروع از قبل ساعت مين حداقل یآموزش واحد در موقع به حضور .1

 .ضوابط با مطابق مدرسه از آموزان دانش

 .مدرسه تيريمد و یآموزش معاون به مدرسه یانضباط یشنهاديپ طرح اعالم .2

 .یآموزش واحد ريمد به آن ارائه و معلمان از انضباط نمرات افتيدر .3

 یارزشها تيتقو یراهكارها و صورتجلسه ارائه و هيپا و كالس هر یانضباط ندهينما با كباري هفته دو جلسات ليتشك .4

 .یآموزش واحد ريمد نظارت با آموزان دانش در یاخالق

 بهبود یراستا در یبخش اثر و روزانه یتهايفعال یهماهنگ جهت در ها برنامه یاجرا حسن در كاركنان ريسا با یهمكار .5

 .یانضباط و یتيترب ،یآموزش یكارها ارتقاء و

 نيمعاون و ريمد یهماهنگ با یآموزش یكالسها و آموزان دانش یاياول یعموم جلسات یاجرا و ليتشك در یهمكار .6

 . یآموزش

 .معلمان یشورا و یكارآموز یها دوره در فعال شركت .7

 با مدرسه یآموزش معاون و مشاور یهمكار با آموزان دانش یبهداشت و یاخالق ،یآموزش مشكالت علل ثبت و یبررس .8

 .خيتار ذكر

 اءياول سئواالت به يیپاسخگو و آموزان دانش یتيترب و یانضباط عملكرد انعكاس جهت اءياول با سازنده و مستمر ارتباط .9

 .یانضباط مقررات با رابطه در

 .آموزان دانش یها ینوآور و ها تيخالق استعدادها، رشد یبرا مساعد یطيمح جاديا .10

 .یآموزش واحد- تيريمد نظر ريز یانيپا یجيتدر یصيتشخ امتحانات یاجرا در یآموزش معاون با یهمكار .11

 ريمد به ماهانه مكتوب گزارش هيته و یبهداشت یها سيسرو كالسها مدرسه اطيح نظافت تيوضع بر نظارت و ديبازد .12

 .یآموزش واحد

 .مدرسه ريمد به ارائه و مدرسه يیاجرا ميتقو سينو شيپ ميتنظ و هيته در نيمعاون ريسا با یهمكار و یهماهنگ .13

 .آنان شتريب و بهتر شناخت یبرا حيتفر یزنگها در آموزان دانش كنار در مستمر حضور .14

  .یريگ ميتصم نوع هر در تيشخص و رشد یروانشناس اصول یشرع نيمواز تيرعا .15

 سوار منظور به مدرسه درب جلو در فعاالنه حضور و مدرسه شدن ليتعط هنگام در آموزان دانش خروج بر كامل نظارت .16

 .ها سيسرو در آموزان دانش یتمام شدن

 .سيسرو در اختالل بروز مواقع در اءياول با یهمكار و آموزان دانش سيسرو امر بر نظارت .17

 بتيغ و روزانه ،یساعت یمرخص یها برگ ارجاع و مدرسه كاركنان و آموزان دانش ابيغ و حضور دفتر بر نظارت .18

 .مجتمع در مستقر مربوطه مسئول به ريمد یهماهنگ با كاركنان

 با دارند منزل در استراحت به ازين و اند شده یماريب دچار مدرسه در حضور زمان در كه یآموزان دانش اءياول با تماس .19

 .ريمد یهماهنگ

 .یليتحص سال کي جهت مهرماه اول هفته در اءياول یحضور تماس و مالقات وقت اعالن و مينظ .20

 .آموز دانش یانضباط مشكل رفع جهت مشاوره واحد با یهمكار .21
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 .مربوطه مسئول به راتييتغ اعالم و شگاههايآزما در موجود ليوسا ینگهدار از مراقبت و مدرسه اموال برحفظ نظارت .22

 .مدرسه ريمد به ارائه و هفته انيپا در هيپا اي كالس معلمان ريسا با موارد یبررس و معلمان از یانضباط گزارش افتيدر .23

 سوابق حفظ جهت ها پرونده به یبند نظم و موارد هيكل ثبت و آموزان دانش هيكل جهت یانضباط پرونده ليتشك .24

 .آنان یانضباط

 .آن بتيغ علل یبررس و آموزان دانش بتيغ علت با رابطه در خانواده با تماس .25

 .پرورش و آموزش دستورالعمل برابر آموزان دانش یظاهر یآراستگ و پوشش بر نظارت .26

 .مدرسه ريمد و یآموزش نيمعاون به معلمان بتيغ گزارش ارائه .27

 .مدرسه ريبه مد آن ارائه و آموزان دانش یانضباط پرونده در اءياول با یتلفن مكالمات و مالقات گزارش ثبت  .28

 و روزانه گزارش و شده انجام اقدامات ثبت و گردد یم ذكر اءياول توسط كه یبررس قابل موارد یها ادداشتي یريگيپ .29

 .مدرسه ريمد و یآموزش معاون به ماهانه

 یانضباط تيوضع مورد در یتلفن یگفتگو و یحضور مالقات در آموزان، دانش اءياول مختلف یها پرسش به يیپاسخگو .30

 .فرزندشان

 كتابخانه، مانند يیها مكان در یآموزش زمان از خارج یساعات در مدرسه در آموزان دانش یمعاشرتها بر مستمر نظارت .31

 . ... و ورزش شگاه،يآزما

 .یآموزش نيمعاون یهماهنگ با یامتحان جلسات در معلمان حضور یبند زمان .32

 .آنان يیشكوفا جهت نهيزم جاديا یبرا آموزان دانش یاستعدادها صيتشخ و یفرد یتفاوتها يیشناسا .33

 .آموزان دانش یانضباط مقررات و نامه نييآ حيصح یاجرا بر نظارت .34

 .دارند  مدرسه از ها استان اي و ها شهرستان اداره از كه كنندگان ديبازد ی برنامه نمودن هماهنگ .35

 .یاسالم شئونات و نيمواز تيرعا در اهتمام و عفاف و حجاب فرهنگ قيتعم و جيترو در مشاركت و یهمكار .36

 .همكاران با سازنده تعامل و تعاون ، یهمكار ،یريپذ قانون نظم، هيروح تيتقو و جاديا یبرا اقدام و یزير برنامه .37

 استفاده در پوشش تحت مجموعه ريز قيتشو و فيوظا انجام در یكاربرد یافزارها نرم و نينو یها یفناور از استفاده .38

 .یآور فن از

 . ها جشنواره و یعلم مسابقات ادهايالمپ جمله از مربوطه امور انجام یبرا سرا پژوهش و اداره و مدرسه نيب رابط .39

 .رجوع ارباب مشكل رفع در تالش و صدر سعه داشتن و برخورد حسن .40

 .گردد یم ارجاع یآموزش واحد ريمد جانب از كه یانضباط موارد ريسا انجام .41
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 «مربي پیش دبستاني وظايف شرح»

 مقررات و  پرورش و آموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين ارزشهای و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 :نمايد می وظيفه انجام زير شرح به مدير مدرسه، نظارت تحت ،موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 مراقبت، پرورش و آموزش كودكان در طی ساعات كار تعيين شدهحضور در تمام ساعات موظف كار روزانه و  .1

 ها و مهارتهای ذهنی، عاطفی، اجتماعی و جسمانی كودكانتوجه و كمک به توسعه تفكر خالق و رشد توانايی .2

 هایبرنامه هایسرفصل و اهداف چهارچوب در پذيرانعطاف و مناسب پرورشی و آموزشی هایريزی و اجرای برنامهطرح .3

 شده بينیيشپ

پرورشی و  هایبرنامه اجرای و تهيه در آنها مشاركت جلب در اهتمام و كودكان اولياء با مناسب ارتباط ايجاد سازیزمينه .4

 آموزشی

بينی و تهيه وسايل و امكانات مورد نياز اجرای فعاليتهای ياددهی فضاسازی مناسب محيط آموزشی با توجه به اهداف و پيش .5

 مساعدت مديريتيادگيری با  _

سنجش ميزان رشد و پيشرفت مهارتهای ذهنی، اجتماعی، جسمانی و عاطفی كودكان با بكارگيری ابزارهای مناسب )چک  .6

 های آموزشی كودكان و ارائه گزارش(ليست، ثبت مشاهدات رفتار و ...( تهيه و تنظيم پرونده

 رفع آن ريت و كوشش در جهتطرح مسايل و مشكالت آموزشی و رفتاری كودكان با والدين و مدي .7

 حضور و غياب كودكان و پيگيری غيبت آنان .8

 گزارش نواقص موجود به مديريت ارائه و بهداشتی ايمنی، لحاظ از آن تجهيزات و وسايل و كالس وضع بررسی .9

 لوازم كالس اهتمام در حفظ و نگهداری وسايل و .10

 اجرای صحيح برنامه تغذيه كودكان .11

 فردی كودكان و محيط و جدا كردن كودك بيمار از ساير كودكان نظارت و كنترل وضع بهداشت .12

 ل شرايط الزمرنظارت بر برنامه استراحت كودكان و كنت .13

 كودكان در صورت لزوم راهنمايی و هدايت كمک مربی در انجام امور مربوط به مراقبت و آموزش .14

 شن و شادهای رورعايت بهداشت فردی و تالش در حفظ آراستگی ظاهر و پوشيدن لباس .15

 دبستانپذيرش و ترخيص كودكان برابر برنامه اعالم شده از سوی  .16
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 «کمک مربي و مراقب وظايف شرح»

 مقررات و  پرورش و آموزش وزارت مقررات و قوانين و اسالم مبين دين ارزشهای و موازين رعايت با پست اين در شاغل 

 :نمايد می وظيفه انجام زير شرح به ،دير مدرسهم نظارت تحت ،موسسه فرهنگی آموزشی شهيد محالتی 

 

 كمک به مربی در امر آموزش كودكان .1

 مربوطه مربیبا هماهنگی  آنان زهاینيا رفع منظور به كودكان گرفتن نظر زير و گهدارین .2

 كمک در اجرای صحيح برنامه تغذيه كودكان با نظارت مربی  .3

  دستشويی و توالت به كودكان هدايت .4

  .دسفي از غير به روشن و شاد رنگ های با مناسب لباس از استفاده ون ها ناخ داشتن نگه كوتاه و فردی تبهداشرعايت  .5

 مربی نظر زير بهداشتیكنترل كامل وضع اتاق و وسايل بازی كودكان از لحاظ ايمنی و  .6

 می در كودكجس و عاطفی خاص تغييرات گونههر اهدهمشارائه گزارش به مربی مربوطه در صورت  .7

 مربوطه های فعاليت براین ها نگهداشتن آ آماده و تجهيزات و وسايل ریهداگن و حفظ در مربی با همكاری .8

  .كودكان ترخيص و پذيرش امر در مربی با همكاری .9

 .مربوطه مربی نظر زير كودكان تردد مسير و وسايل ، ق هانظافت اتا .10

 


